KVALIFIKÁCIA
na medzinárodné školské
majstrovstvá ISF 2017
v ORIENTAČNOM BEHU

15.október 2016
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Propozície
Kvalifikácia sa uskutočnív rámci Slovenského rebríčka jednotlivcov
v orientačnom behu v priestore Dreveník – Spišský hrad

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:
VYHLASOVATEĽ:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,
Slovenská asociácia športu na školách spolu so Slovenským
zväzom orientačných športov

USPORIADATEĽ:

Klub orientačného behu Čingov Spišská Nová Ves

TERMÍN KONANIA:

15.10.2016

MIESTO KONANIA:

centrum pretekov – obec Žehra - časť Hodkovce ,areál
Agrofarmy RANČ , Hodkovce č. 14

Tu sa uskutoční aj PREZENTÁCIA.

ORGANIZAČNÝ ŠTAB:
Riaditeľ pretekov:
Hlavný rozhodca:
Stavba tratí:

Miroslav Palička
Martin Václavík
Marian Kazík

Informácie:

Milan Mazúr, Slovenský zväz orientačných športov,
Junácka 6, 832 80 Bratislava
tel: 02/ 4924 9207, mobil: 0903 636503
e-mail: slovakia@orienteering.sk
Marián Kazík, 0905 263 146, marian.kzk@gmail.com
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PODMIENKA ÚČASTI:
Spolu s riadne a včas vyplnenou prihláškou aj súpiska družstva s uvedením mena a priezviska
pretekárov (dátum narodenia) a trénera.
Podpísanú a potvrdenú riaditeľom školy - predložiť pri prezentácii.

PRIHLÁŠKY:

Prihláška školy musí byť zaslaná do 30.9.2016 v elektronickej podobe
na: slovakia@orienteering.sk a v kópii na marian.kzk@gmail.com, ristova@sass.sk.

KONTROLA TOTOŽNOSTI: Pri prezentácii predloží vedúci družstva OP ku kontrole.
ÚHRADA: Podľa platných smerníc SAŠŠ bude hradené refundáciou cestovné, stravné len
družstvám umiestneným na prvých troch miestach. Pokyny k cestovnému v prílohe.
STRAVOVANIE: Zabezpečený bude obed vo forme balíčka pre všetkých, ktorí o to
v prihláške požiadajú. Náklady na obed sa uhrádzajú pri prezentácii (obed – 3,80 €/osoba),
podľa pokynov uvedených vyššie (úhrada).
UBYTOVANIE: Je možné individuálne zabezpečiť cez organizátora pretekov Slovenského
rebríčka jednotlivcov. Účastníkom kvalifikácie odporúčame účasť na pretekoch v nedeľu
16.10.2016 – informácie nájdete na:
www.orienteering.sk ,
http://www.orienteering.sk/public/competitions/2016/1242/2016-10-15_invitation_sk.pdf,
http://kobcingov.wz.sk/www/spc/page .
ŠTARTOVNÉ: 2,50 € / za každého súťažiaceho (na náklady vysielajúcej školy).

POPLATKY: Za prenájom SI čipu sa poplatok vyberať nebude. Pokuta za nevrátenie
požičaného čipu je 30,00 eur.

DOPRAVA: Dopravu do Spišskej Novej Vsi si zabezpečujú účastníci samostatne. Zo
Spišskej Novej Vsi do Hodkoviec (a späť) organizátor zabezpečí autobus (na
náklady SAŠŠ).

POISTENIE: Účastníci štartujú na vlastné - individuálne poistenie. Každý účastník musí

mať so sebou kartu poistenca. Za bezpečnosť a zdravotnú spôsobilosť účastníkov
zodpovedá vysielajúca škola, za dodržiavanie organizačných pokynov usporiadateľa
zodpovedá vedúci družstva.
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TECHNICKÉ USTANOVENIA:
ÚČASTNÍCI:
Včas prihlásené školské družstvá ( + 1 vedúci) v jednotlivých vekových kategóriách (chlapci
a dievčatá).
Kvalifikácie sa môže zúčastniť v jednej kategórii iba jedno družstvo z konkrétnej školy.
Školské družstvo tvoria minimálne 3 a maximálne 5 pretekári v príslušnej kategórii. Družstvo
môže byť zložené iba zo žiakov jednej školy, ktorí sú jej žiakmi minimálne od 1. 9. 2016.
Dodržanie vekového obmedzenia (kategorizácia) je dôležité!

VEKOVÉ KATEGÓRIE:
chlapci
chlapci
dievčatá
dievčatá

M1
M2
W1
W2

narodení 1. 1. 1999 až 31. 12. 2001– max. dvaja môžu byť 1999
narodení 1. 1. 2002 až 31. 12. 2003
narodené 1. 1. 1999 až 31. 12. 2001 – max. dve môžu byť 1999
narodené 1. 1. 2002 až 31. 12. 2003

PREDPIS A PRAVIDLÁ:
Súťaží sa podľa pravidiel orientačného behu, týchto propozícií a organizačného poriadku
SAŠŠ k MŠM ISF.
HODNOTENIE:
O poradí v kategórii jednotlivcov rozhoduje dosiahnutý čas. Nikto z pretekárov nie je
diskvalifikovaný, za každú chýbajúcu kontrolu sa pripočítava k dosiahnutému času 5 minút.
O poradí školských družstiev rozhoduje súčet časov 3 najlepších členov družstva podľa
poradia vo výsledkoch jednotlivcov.

KLASIFIKÁCIA PRETEKOV:
Preteky jednotlivcov v OB s určením poradím kontrolných stanovíšť. Štartuje sa intervalovo.
Víťazné časy v kategóriách sa pohybujú okolo 25-30 min.
Mapa:

mierka 1:7500 ekvidištancia 5m, podľa normy ISOM,
stav: jeseň 2014, revízia jeseň 2016

Opis terénu:

Kopcovitý. Priestor pretekov tvoria prevažne otvorené plochy.
Zalesnené časti majú rôzne stupne priechodnosti. Takmer na
celom území sa nachádzajú skalné zrázy a skalné veže rôznej
veľkosti, ako i kamenné polia a kamene. Časť územia tvoria
i opustené lomy po ťažbe travertínu.

Razenie:

Bude použité elektronické razenie Sport Ident.
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Vyhlásenie výsledkov:

Po pretekoch v priestore zhromaždiska. Vyhlasované budú iba
výsledky v súťaži družstiev.

VÝSTROJ:
Každé družstvo štartuje v jednotných dresoch, obuv vhodná do terénu je podmienkou.

PROTESTY:
Do 20 minút po dobehnutí posledného pretekára s vkladom 7,- € podať hlavnému rozhodcovi
a riaditeľovi turnaja. V prípade zamietnutia protestu vklad prepadá v prospech usporiadateľa.

POSTUP:
Víťazné družstvo kvalifikácie v každej kategórii bude odporučené pre účasť na MS školskej
mládeže v orientačnom behu 2017 v Taliansku, Palermo (Sicília).
V prípade účasti národných výberov (ak sa zabezpečí dostatok finančných prostriedkov) budú
tieto zložené z jednotlivcov na základe výberu SZOŠ a po schválení ŠTK SAŠŠ.
Dôležité upozornenie: Víťazné školské družstvá, ktoré pocestujú do zahraničia musia byť
zložené z 80% z účastníkov kvalifikácie.
Účasť na MS školskej mládeže v OB 2017 nie je vymáhateľná, právo rozhodnúť o účasti má
SAŠŠ po prípadnej konzultácii s MŠVVaŠ SR a podľa aktuálnych finančných možností.
UPOZORNENIE:
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v propozíciách. Prípadnú zmenu organizátor
oznámi vedúcim výprav na porade vedúcich.
Za odložené veci usporiadateľ nezodpovedá !
Účastníci kvalifikačných pretekov sa zúčastňujú slávnostného otvorenia, samotných
pretekov, ako aj slávnostného ukončenia.

ČASOVÝ ROZPIS KVALIFIKÁCIE:
11:10

11:00 – 12:15
12:30
13:00
16:00
16:30

Mgr. Andrea RISTOVÁ
generálny sekretár SAŠŠ

odchod špeciálneho autobusu zo železničnej
stanice Spišská Nová Ves do Hodkoviec. Príchod
rýchlika zo smeru BA je 10:55, príchod rýchlika
zo smeru KE je o 11:03.
prezentácia
slávnostné otvorenie pretekov
štart „00“
vyhlásenie výsledkov, ukončenie pretekov
odchod autobusu do Spišskej Novej Vsi

Milan MAZÚR
gen. sekretár SZOŠ
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PRIHLÁŠKA
ŠPORT:

KVALIFIKÁCIA MŠM ISF v orientačnom behu pre rok 2017

_________________________________________________________
Škola(uviesť presný názov a adresu)
_________________________________________________________
Vedúci družstva
_________________________________________________________
Kontakt (telefón, e mail)
Zloženie družstva:
Por.č.

Meno a priezvisko

dátum narodenia

SI preukaz (číslo
elektronického čipu)

______________
Potvrdenie školy

DOPRAVA:
Príchod :
(uviesť deň príchodu príp. čas a prostriedok): ......................................................................
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PREZENČNÁ LISTINA
stravovanie
Akcia : KVALIFIKÁCIA MŠM ISF v orientačnom behu pre rok 2017
Termín konania : 15.10.2016
Por. čís.

Meno a priezvisko

-škola-

dátum narodenia

Podpis
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Usmernenie k zúčtovaniu cestovných výdavkov
Pri použití spojov hromadnej verejnej dopravy (vlak, autobus) sa bude cestovné
preplácať do výšky predložených cestovných lístkov.
Pri ceste vlakom (len II. triedy) je nutné využiť skupinové zľavy. Pri nevyužití
skupinovej zľavy bude cestovné prepočítané na skupinovú zľavu a preplatené bude iba
v tejto výške.
Použitie IC vlakov je nutné odsúhlasiť vopred na Sekretariáte SAŠŠ.
Za každé družstvo musí byť vypísané tlačivo Cestovný príkaz (na učiteľa, resp.
trénera), na ktorom musia byť uvedené všetky osoby, ktoré sa súťaže zúčastňujú (pri
družstve priložiť zoznam účastníkov s podpismi). Vzhľadom k tomu bude cestovné
preplatené až po návrate zo súťaže – cestovný príkaz musí byť vypísaný kompletne,
podpísaný a opečiatkovaný vysielajúcou školou. Na preplatenie sa zasiela cestovný
príkaz spolu s lístkami, prípadne aj s miestenkami, číslom účtu a kontaktom na
účtovateľa.
(Nepoužívať doterajšie tlačivo Hromadné vyúčtovanie cestovných výdavkov. Pri
zaslaní tohto tlačiva vám cestovné nebude preplatené.)
Pri použití súkromného motorového vozidla sa cestovné bude preplácať vo výške
cestovného hromadnej verejnej dopravy (železnice), ale iba vodičovi vozidla.
Rovnako musí byť vypísaný cestovný príkaz a doložený zoznam všetkých
zúčastnených osôb s podpismi. Na žiadosť uviesť číslo účtu a kontakt na účtovateľa.
Mimoriadny autobus je možné použiť len vtedy, ak výška nákladov nepresiahne
celkovú sumu nákladov pri použití verejnej hromadnej dopravy (k úhrade treba
predložiť faktúru, objednávku, stazku a zoznam prepravovaných osôb s podpismi!!!).
Fakturovaná výška dopravy musí byť vopred dohodnutá na Sekretariáte SAŠŠ.
Ak fakturovaná čiastka nebude dohodnutá vopred, faktúra nebude uhradená.
Rovnako nebude uhradená, ak nebude mať všetky požadované náležitosti.
Všetky doklady na zúčtovanie s číslom účtu a kontaktnou osobou (meno,
telefón,
prípadne e-mailová adresa) zašlite na:
Se-SAŠŠ, hala Mladosť, Trnavská 39, 831 04 Bratislava
Doklady zašlite najneskôr do 10 dní po skončení M - SR (rozhoduje pečiatka
pošty), v opačnom prípade nebudú preplatené.
V prípade dotazov sa obráťte na Se SAŠŠ:

02/ 44453482, 0903 224572
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